
اهاه هژاودیلک   هژاودیلک اهاه /  /  یدنب   یدنب هتسد   هتسد تسرهف   هحفصتسرهف هحفص هرامش   هرامش

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 17  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 0  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 0  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 0  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • --

140 1140 1 دادرم   دادرم   1212 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

37505 کارتشا : دک 
1396/03/17 زاغآ : خیرات 

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2626))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3030))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 44 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 0  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) video projector  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) paging  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) bms  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) رطخ ریژآ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( یهگآ دادعت 0  " ) ناوخ کالپ  تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا هدننک  نفلت   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) سا ما  یب   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 34

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 44 ھحفص 2 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( یهگآ دادعت 0  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاهنیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاه  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یترارح نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یکیفارت نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا ضراوع   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) دنمشوه روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 44 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  مود -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

32-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرالاس مدرم   :: عبنم :: 1401/06/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور - ارجا 365  نامز  تدم  یناسرزاگ -  یدنبهتسد : تاعالطا - هیذغت  دانسا و  نکسا  مود  زاف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 

تفایرد روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   WWW.setadiran.ir سردآ هب  داتس ) )
خیرات 1401/05/11 هناماس : رد  هصقانم  راشتنا  خیرات  .دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ 

لایر نیمضت 1.350.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سامت 03431326000 هینابعش  هارراهچ  اب  بیدا  هار  هس  لصافدح  نمهب  راولب 22  نامرک  ناتسا   :: سردآ سردآ

سامت 41934- زکرم  :88969737 و 85193768  نارهت مان  تبث  رتفد   :: نفلت نفلت
021

:: تیاسبو تیاسبو

33239661-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093314000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 PC شور هب  کارادنزاش  تاسیسات  یدورو  ماخ  تفن  یریگ  هزادنا  هناماس  یزادنا  هار  وارجا  ، الاک نیمات  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 173 وشرو ،  کراپ  یوربور  باداش -  کارا و  نیب خ  یهلا -  تاجن  نابایخ   ، 1598846511 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا هیذغت   هیذغت وو   دانسا   دانسا نکسا   نکسا مود   مود زاف   زاف ناونع : : ناونع 11

PCPC شور شور هبهب   تاسیسات   تاسیسات یدورو   یدورو ماخ   ماخ تفن   تفن یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وارجا   وارجا ،، الاک الاک نیمات   نیمات هژورپ   هژورپ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 44 ھحفص 4 
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نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 41/ص/1401 یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/5/10  زا  دانسا   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ بونج  برغ و  یاهناتسرهش  یارب  رد 118  لغاشم  تبث  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01332132348 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هرهب5553006 ینابیتشپ ، یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ، ءاقترا ، ریمعت و  لیمکت و  هژورپ  یراذگاو 
هعطق نیمات  اب  تاریمعت  یرادهگن و  یرادرب ،

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

اهناتسرهش اهناتسرهش یارب   یارب   1 181 18 ردرد   لغاشم   لغاشم تبث   تبث ناونع : : ناونع 33

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 44 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

REP-7613607434-F07 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

eorc.ir :: عبنم هصقانمعبنم جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ONLINE CONDITIONAL MONITORING BENTLY NEVADD دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

...یهگآ رد  جردنم  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  ربتعم  همانتنامض  لایر  نیمضت 372.600.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت هرادا  ناهفصا  تفن  شیالاپ  نارهت  هداج  رتمولیک 5  ناهفصا   :: سردآ سردآ

33963391-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

03133964809 - 33964409-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناروآون  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک  زاگ  عیزوت  هکبش  یزاس  دنمشوه  حرط  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  تدم 15 

لایر درایلیم  یس  تسیود و  دروآرب 

صصخت رد  ربتعم  کی  هیاپ  لقادح  یاراد  تسیاب  یم  هرواشم  تامدخ  دیرخ  دنیآرف  رد  تکرش  یضاقتم  رواشم  نیسدنهم  یاه  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همانرب نامزاس  زا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هورگ  زا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  عماج  یاه  حرط  صصخت  ای  کرتشم  یاه  صصخت  هورگ  زا  یتعنص  نویساموتا 

روشک هجدوب  و 

هرامش 200 نامتخاس  حتفم  هارراهچ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ

02181313542 - 81313052 :: نفلت :: setadiran.ir NIGCENG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ONLINE CONDITIONAL MONITORING BENTLY NEVADDONLINE CONDITIONAL MONITORING BENTLY NEVADD  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 44

زاگ زاگ عیزوت   عیزوت هکبش   هکبش یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه حرط   حرط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 44 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اپیاس هعسوت  یسدنهم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TEG 1401/270-10 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/05/12هرامش هبنشراهچ  زور  زا   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  ار  ور ، نب  تکرش  هناخراک  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  لاهروا  بصن و  حلاصم ، لمح  هیهت ، ییارجا  تایلمع  عوضوم  دراد ، رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع 

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.seeco.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایوگدنت دیهش  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک ـ  یبایزرا  اب  ماوت  یا ـ  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/695 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  ات  خروم 1401/05/11  زا   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553506 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/06/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تیحالص  یاراد  طیارش و  دجاو  راکنامیپ  هب  هصقانم  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 poy ptaple تاجناخراک مرالآ  ریاف  یارجا  دیرخ و  یحارط  عوضوم :

هام  14 ارجا : تدم 

هصقانم دانسا  رد  هدش  مالعا  باسح  هب  هجو  زیراو  یکناب ، همانتنامض  تروص  هب  لایر   12/800/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم عوضوم  اب  تکرش  عوضوم  لرتنک  تهج  تارغت  یهگآ  ای  تکرش  سیسات  یهگآ  هئارا 

یراکنامیپ تیحالص  همانیهاوگ 
یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، هرادا  یوس  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ 

یهگآ لصا  هب  دوش  عوجر  ... 

اه نامیپ  یقوقح و  روما  ینابیتشپ  یرادا  تیاس  یداصتقا ،  هژیو  هقطنم  ینیمخ ،  ماماردنب  سردآ :  :: سردآ سردآ

06152172784 :: نفلت :: http://tender.stpc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هناخراک هناخراک قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس لاهروا   لاهروا وو   بصن   بصن حلاصم ، ، حلاصم لمح   لمح هیهت ، ، هیهت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 66

poy ptaplepoy ptaple تاجناخراک   تاجناخراک مرالآ   مرالآ ریاف   ریاف یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 44 ھحفص 7 
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سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس دیدجت  یفیک  یبایزرا  یا  - هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/03 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5552941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ) رجفلاو (FS0910  ) نایگنهرف (- FS1236  ) هیداوج لوا  هارمه  لیابوم  یاه  BTS یسرتسد یرون  ربیف  یشکلباک  یرافح و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مادقا یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ییارجا  یاه  لمعلاروتسد  دانسا و  رد  دوجوم  تاصخشم  ساسا  رب  ( FS1480  ) نارمچ شیاین  ( - FS0733)MRI - (FS0306

دیامن

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCI.IR FARS.TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک ناریا  یرابتعا  تراک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تقوعبنم نایاپ  ات  رثکادح  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 16  یرادا 

5553169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا   ، unity xt 480 جیروتسا هاگتسد  کی  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  دیآ و ..  یم  لمعب  توعد  طیارش  دجاو  یاهتکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق هرادا  کالپ 28 ، متشه ،  هچوک  ریصق ، دمحا  دیهش  نابایخ  یتشهب ،  نابایخ  نارهت ،   :: سردآ سردآ

9-02185943115 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرتسد یسرتسد یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک وو   یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 88

unity xtunity xt   480480 جیروتسا   جیروتسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 44 ھحفص 8 
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سراف ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش  2022/08/01 یهگآ : جرد  خیرات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات  1401/05/11 تفایرد : خیرات  20:52:39 ـ 

fars.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553430 :: هرازه هرازه اتدکدک    1401/05/30  - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا هارمه  لیابوم  یاه   BTS یسرتسد یرون  ربیف  یشکلباک  یرافح و  تایلمع  یارجا  عوضوم : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

دیدجت 3/م/1401  :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

markazi.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ دادعت 293.100 هب  هیحان 1 و 2  کارا  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 86/151/784/549  غلبم 

لایر نیمضت 6/030/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

08632261003 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوا لوا هارمه   هارمه لیابوم   لیابوم یاه   یاه   BTSBTS یسرتسد   یسرتسد یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک وو   یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 44 ھحفص 9 
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زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005221000063 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553484 :: هرازه هرازه :: 1401/06/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک داتس و  رد  سلریاو  ییویدار  یاهکنیل  هیلک  هداد  زکارم  ( ، lan.wan  ) هکبش یطابترا  رتسب  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  سیورس و  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  یورین  عیزوت  کرش  ششوپ  تحت  قرب  عیزوت  یاه  تیریدم 

زربلا  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
داتس و رد  سلریاو  ییویدار  یاهکنیل  هیلک  هداد  زکارم  ( ، lan.wan  ) هکبش یطابترا  رتسب  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  سیورس و  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

زربلا ناتسا  یورین  عیزوت  کرش  ششوپ  تحت  قرب  عیزوت  یاه  تیریدم  هیلک 

 327,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   360,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1401/09/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  ع )  ) اضر ماما  راولب  ناگدازآ  لپ  زا  رتالاب  یناقلاط  راولب  جرک   ، 3149684114 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا مالعتسا 1401-5-100-  :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553486 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز یرهش  یاه  نابایخ  رد  یضرع  یراذگ  هلول  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

2433122128 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سلریاو سلریاو ییویدار   ییویدار یاهکنیل   یاهکنیل هیلک   هیلک هداد   هداد زکارم   زکارم ( ، ( ، wan.lanwan.lan  ) ) هکبش هکبش یطابترا   یطابترا رتسب   رتسب یرادهگنو   یرادهگنو ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ وو   سیورس   سیورس هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 1212

یراذگ یراذگ هلول   هلول ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 44 ھحفص 10 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا مالعتسا 1401-5-101-  :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553488 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهبا دابآ  فیرش  هبعش  ناریا -  رهم  کناب  یرون  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

2433122128 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا مالعتسا 1401-5-99-  :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553504 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادیق یماظتنا  یورین  یهدنامرف  داتس  یرونربیف  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

2433122128 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1414

یرونربیف یرونربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 44 ھحفص 11 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553505 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ابص راب  هنایاپ  زکرم  زا  نافیرظ  یتعنص  کرهش  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

2433122128 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا مالعتسا 1401-5-104-  :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553507 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهبا زاگ  تکرش  یرون  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

2433122128 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1616

یرون یرون یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 44 ھحفص 12 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا - 105-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553513 :: هرازه هرازه :: 1401/05/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

S3700,S2700 چیئوس هاگتسد  دیرخ 35  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122126 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

86-4-1401- فلا  :: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/05/18هرامش خیرات 1401/05/11  زا   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/05/18عبنم خیرات 1401/05/11  زا   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553516 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/05/19دکدک   خیرات 1401/05/19  زا   - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نادنمراک کرهش  مراهچ  موس و  نابایخ  هیدامتعا و  یربنع  نابایخ  یرون  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا تارباخم  تکرش   :: سردآ سردآ

2433122128 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

S3700 ,S2700S3700 ,S2700 چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   3535 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

یرون یرون یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 44 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -1401-5-109 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/5/11   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم زا 1401/5/11عبنم  - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553558 :: هرازه هرازه :: 1401/05/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یواوه رتور   G10 یاهتراک دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

تایب یبتجم   02433122126 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هرهب5553006 ینابیتشپ ، یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ، ءاقترا ، ریمعت و  لیمکت و  هژورپ  یراذگاو 
هعطق نیمات  اب  تاریمعت  یرادهگن و  یرادرب ،

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ماخ5553414 تفن  یریگ  هزادنا  هناماس  یزادنا  هار  وارجا  ، الاک نیمات  هژورپ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
PC شور هب  تاسیسات  یدورو 

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

زاگ5553609 عیزوت  هکبش  یزاس  دنمشوه  حرط  هرواشم  تامدخ  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

اهناتسرهش5553632 یارب  رد 118  لغاشم  هحفص 4)تبث  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یواوه یواوه رتور   رتور   G10G10 یاهتراک   یاهتراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا ـ  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12-95/401 :: یهگآ یهگآ هرامش   عیزوتهرامش 1401/05/13 ـ  هناماس : رد  راشتنا   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل خیرات 1401/05/13  زا  دانسا :

یلم نامرآ   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 13/30  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553006 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9  سار  هبنشکی  زور   - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش  دجاو  یاه  تکرش  هب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هلحرم ی  کی  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تروص  هب  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2001003583000031 ناوخارف : هرامش 

تکرح  لاح  رد  نیزوت  هناماس  هعطق  نیمات  اب  تاریمعت  یرادهگن و  یرادرب ، هرهب  ینابیتشپ ، یزادنا ، هار  بصن و  تازیهجت ، ءاقترا ، ریمعت و  لیمکت و 
رهشوب ناتسا  هزوح  ارجا : لحم 

هام   24 راک : ارجا  تدم 
لایر  36.120.000.000 هیلوا : دروآرب 

لایر   1.810.000.000 هصقانم : رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا  یلاع ، نامزاس  زا  زوجم  زاین : دروم  هتشر  هبتر و  لقادح 

دهاوخ ماجنا  داتس ) هناماس   ) تلود یکینورتکلا  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 
دش

دشاب  یم  هصقانم  تاکاپ  ییاشگزاب  نامز  زا  سپ  زور  ات 170  تاداهنشیپ  رابتعا  تدم 
ددرگ لیوحت  فلا )  ) تکاپ رد  هیهت و  یکناب  همانتنامض  ای  یزیراو  شیف  تروص  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم 

تسا جردنم  هصقانم  دانسا  رد  طوبرم  تایئزج  تاعالطا و  ریاس 

داتس ) هناماس   ) تلود یکینورتکلا  هاگرد  دانسا : عیزوت   :: سردآ سردآ
داتس ) هناماس   ) تلود یکینورتکلا  هاگرد  کرادم : میلست 

رهشوب  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یناریتشک ، هارراهچ  یراولد ، یلعسیر  نابایخ  رهشوب ، سردآ : هب  فلا  تکاپ  هئارا 
رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهر و  لک  هرادا  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب :

3-07733331281 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیمات نیمات اباب   تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یرادرب ، ، یرادرب هرهب   هرهب ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت ءاقترا ، ، ءاقترا وو   ریمعت   ریمعت وو   لیمکت   لیمکت هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
هعطق هعطق

2 12 1
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نارهت هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

42-38-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم راشتنا  پاچ و  خیرات  زا  زور  هد  دانسا : هئارا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش  دجو  نایضاقتم  هب  دراوم  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم هیاپ  غلبم  خروم 1401/04/22 ـ ) هرامش 1401-22-25  یهگآ  دیدجت   -) وناب رهش  یشزرو  یگنهرف -  هعومجم  هاگشاب )  ) یزاسندب نلاس  هدیازم  عوضوم : . 1

لاس هس  اعمج  هلاسکی  هرود  ود  ات  دیدمت  تیلباق  اب  هام   12 تدم :  لایر ـ   55.000.000 هدرپس : نازیم  لایر ـ  لوا 600.000.000  لاس  هیاپ  غلبم  هدیازم : / 
: هدیازم هصقانم /  هیاپ  غلبم  خروم 1401/04/22 ـ ) هرامش 1401-22-25  یهگآ  دیدجت   ) ونابرهش یشزرو  یگنهرف -  هعومجم  انوس  رختسا و  هدیازم  عوضوم : . 2

لاس هس  اعمج  هلاسکی  هرود  ود  ات  دیدمت  تیلباق  اب  هام   12 تدم :  لایر ـ   55.000.000 هدرپس : نازیم  لایر ـ  لوا 540.000.000  لاس  هیاپ  غلبم 
هصقانم :  ـ

یلدنص و ددع   320 لایر :)  ) هدیازم هصقانم /  هیاپ  غلبم  ییانس ـ  نادنمرنه و  قفش ، یاه  ناتسوب  رد  هلابز ) لطس  تکمین و   ) یکراپ ناملبم  دیرخ  هصقانم  . 3
هام   6 تدم : لایر ـ   870.000.000 هدرپس : نازیم  هصقانم ـ  دانسا  حرش  هب  یکراپ  هلابز  لطس  ددع   200

خروم هرامش 1401-22-25  یهگآ  دیدجت  هقطنم 6  یحاون 3 و 6  حطس  رد  یپیکا  تروصب  یکیفارت  تازیهجت  یدومع و  مئالع  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  . 4
هام   12 تدم : 360.000.000 ـ  لایر :)  ) هدرپس نازیم  12.000.000.000 ـ  لایر :) ) هدیازم هصقانم  هیاپ  غلبم  1401/04/22 ـ 

نازیم لایر ـ   12.000.000.000 هدیازم : / هصقانم هیاپ  غلبم  شش ـ  هقطنم  حطس  رد  یتبسانم  یئارجا و  یاه  همانرب  تهج  رداچ  تسبراد و  هراجا  تایلمع  . 5
هام  12 تدم : لایر ـ   360.000.000 هدرپس :

یاه 3 و 4 و 5  فیدر  تهج  یقوقح  صاخشا  هیلک  یاه 1 و 2 و  فیدر  تهج  یقوقح  و  ادرفنم )  ) یقیقح صاخشا  هیلک  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شش  هقطنم  ناراکنامیپ  یناما  هدرپس  مان  هب  هرامش 1005012470  هب  هدرپس  باسح 

تاسسوم اه و  هاگشناد  یتلود ، یاه  ناگرا  هناخترازو ،  اه ،  نامزاس  اب  هدقعنم  هباشم  دادرارق  هنومن  کی  هئارا  هدیازم 1 و 2 :  هدیازم : رد  یضاقتم  طیارش 
 ... نارهت و یرادرهش  هب  هتسباو  یاهداهن  ای  تاسسوم  ای  اه و  تکرش  اه و  نامزاس  نارهت ، یرادرهش  قطانم   ، یشزومآ

هصقانم یضاقتم : طیارش 
نارهت  یرادرهش  تیاس  زا  تمدخ  ناگدنهد  هئارا  ناگدننک و  نیمات  هناماس  رد  مان  تبث  هباشم و  دادرارق  هنومن  کی  هئارا  دروم 3 :

یرادرهش رد  یراک  دازآ  تیفرظ  زین  روشک و  یزیر  همانرب  تیریدم  زا  جنپ  هیاپ  لقادح  اب  یربارت  هار و  هتسر  رد  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  راکنامیپ  دروم 4 :
 .... دشاب نارهت 

زور رد  نارهت  یرادرهش  تیاس  زا  تمدخ  ناگدنهد  هئارا  نادننک و  نیمات  هناماس  رد  هیدات  ذخا  مان و  تبث  نارهت و  یرادرهش  اب  هباشم  دادرارق  ندوب  اراد  دروم 5 :
هصقانم یرازگرب 

نیدلا لامج  دیس  نادیم  یدابآدسا ،  نیدلا  لامجدیس  نابایخ  رد  عقاو  نارهت  هقطنم 6  یرادرهش  یاهدادرارق  هرادا  تاداهنشیپ : لوبق  دانسا و  تفایرد   :: سردآ سردآ
اهدادرارق  دحاو  موس  هقبط  کی ،  هرامش  نامتخاس 

:: نفلت :: tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپیکا یپیکا تروصب   تروصب یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   یدومع   یدومع مئالع   مئالع یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع هلابز ـ ) ـ ) هلابز لطس   لطس وو   تکمین   تکمین  ) ) یکراپ یکراپ ناملبم   ناملبم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004224000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553413 :: هرازه هرازه :: 1401/06/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرارطضا  یراج و  یرادهار  تایلمع  ماجنا  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرارطضا  یراج و  یرادهار  تایلمع  ماجنا  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
175,768,164,000 یلام :  دروآرب 

لایر   8,788,408,200 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهاط هداز  ماما  بنج  - رهشرهم لپ  یبرغ  بونج  علض  - نیوزق - جرک هار  دازآ   ، 3146986444 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004224000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553474 :: هرازه هرازه :: 1401/06/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک  - نارهت هار  دازآ  یلامش  دناب  رد  سیدرف  لپ  رذگریز  هژورپ  لیردنه  تایلمع  یارجا  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

جرک  - نارهت هار  دازآ  یلامش  دناب  رد  سیدرف  لپ  رذگریز  هژورپ  لیردنه  تایلمع  یارجا  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
26,455,101,005 یلام :  دروآرب 

لایر   1,322,755,050 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهاط هداز  ماما  بنج  - رهشرهم لپ  یبرغ  بونج  علض  - نیوزق - جرک هار  دازآ   ، 3146986444 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارطضا یرارطضا وو   یراج   یراج یرادهار   یرادهار تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2323

لپلپ رذگریز   رذگریز هژورپ   هژورپ لیردنه   لیردنه تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001050288000044 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553531 :: هرازه هرازه :: 1401/06/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی  هقطنم  حطس  رباعم  هدایپ  رباع  یروحم و  یشک  طخ  یکیفارت  یزیمآ  گنر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کی  هقطنم  حطس  رباعم  هدایپ  رباع  یروحم و  یشک  طخ  یکیفارت  یزیمآ  گنر  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
11,500,000,000 یلام :  دروآرب 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   575,000,000 نیمضت :  غلبم 

باسح هرامش  هب  یدقن  زیراو  شیف  ای  همان  تنامض  لصا  فلا ) تکاپ  افرص   ) لیوحت هب  تبسن  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
ریبد زاگرف - هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف - سردآ  هب  هبنشراهچ  زور  خروم 02/06/1401  تعاس 13:30  یرادا  تقو  نایاپ  ات   100823004139

یراذگراب ناریا ) داتس   ( تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  ب و ج  فلا - تاکاپ  نامز  مه  دنیامن و  مادقا  کی  یفنم  هقبط  سیدرف  یزکرم  یرادرهش  هناخ 
.دنیامن 

15:00 تعاس : 1401/09/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سیدرف یزکرم  یرادرهش  زاگرف - هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف - سردآ   ، 3166753137 یتسپ :  دک  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکی هقطنم   هقطنم حطس   حطس رباعم   رباعم هدایپ   هدایپ رباع   رباع وو   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یکیفارت   یکیفارت یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001050288000045 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553622 :: هرازه هرازه :: 1401/06/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود  هقطنم  حطس  رباعم  هدایپ  رباع  یروحم و  یشک  طخ  یکیفارت  یزیمآ  گنر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ود  هقطنم  حطس  رباعم  هدایپ  رباع  یروحم و  یشک  طخ  یکیفارت  یزیمآ  گنر  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
11,500,000,000 یلام :  دروآرب 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   575,000,000 نیمضت :  غلبم 

باسح هرامش  هب  یدقن  زیراو  شیف  ای  همان  تنامض  لصا  فلا ) تکاپ  افرص   ) لیوحت هب  تبسن  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
ریبد زاگرف - هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف - سردآ  هب  هبنشراهچ  زور  خروم 02/06/1401  تعاس 13:30  یرادا  تقو  نایاپ  ات   100823004139

یراذگراب ناریا ) داتس   ( تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  ب و ج  فلا - تاکاپ  نامز  مه  دنیامن و  مادقا  کی  یفنم  هقبط  سیدرف  یزکرم  یرادرهش  هناخ 
.دنیامن 

15:00 تعاس : 1401/09/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سیدرف یزکرم  یرادرهش  زاگرف - هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف -  ، 3166753137 یتسپ :  دک  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رباعم رباعم هدایپ   هدایپ رباع   رباع وو   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یکیفارت   یکیفارت یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  تمددک  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  تمدخ  روتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رازفا  مرن  دیرخ 

BSC نزاوتم یزایتما  تراک  رب EPM و  ینتبم  هژورپ  تیریدم  رازفا  مرن 
1101003004000117 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
یصوصخ تینما  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تازج  اب  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992240-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم تسویپ  هب  تامدخ  لماک  تاصخشم   : ) تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000067 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 12  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم 
هتسب 3 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم   09354558769 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439800-021  ، 22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال یکینورتکلا   یکینورتکلا رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1401 لاس نایاپات  رابتعا  نیمات  ضحم  هب  تخادرپ   - تسویپ قبط  سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003287000062 زاین :  هرامش 

سراف یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Advanced سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

1401 لاس نایاپات  رابتعا  نیمات  ضحم  هب  تخادرپ   - تسویپ قبط  سوریو  یتنآ  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134455555 یتسپ :  دک  سراف ،  یرادناتسا  (ع ) نیسح ماما  نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32126240-071  ، 32307099-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32307099-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1401140 1 لاس لاس نایاپات   نایاپات رابتعا   رابتعا نیمات   نیمات ضحم   ضحم هبهب   تخادرپ   تخادرپ  - - تسویپ تسویپ قبط   قبط سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2929
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

.دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 
1101095158000030 زاین :  هرامش 

زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

.دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030
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نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازگراب یتسویپ  کرادم  رد  زاین  دروم  کرادم  رتویپماک  هکبش  یرتویپماک و  تازیهجتو  اهمتسیس  ینابیتشپ  تامدخ و  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا هدش 

1101094216000026 زاین :  هرامش 
نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لاسرا  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  هب  یرادا  تقو  خیرت 1401/05/22  ات  ار  هصقانم  یارب  زاین  دروم  کرادم  یمارگ  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
88497182  - سامت 9381798453 هرامش  مهد  نابایخ  یوربور  یلامش  رگراک  سردا : 

1439957131 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  یلامش -  دابآریما  رگراک -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88497182-021  ، 88497235-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88497324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

n,vi n,l :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خیرات 1401/5/6  زا   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1404 رد  زاوها  هر ) ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  یکشزپ  کرادم  دحاو  یاه  هدنورپ  نکسا  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک هکبش   هکبش وو   یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجتو   تازیهجتو اهمتسیس   اهمتسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3131

یکشزپ یکشزپ کرادم   کرادم دحاو   دحاو یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3232
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دهشم ینارسوبوتا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010510 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش  - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

main ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  کیتامروفنا  ناراکنامیپ   - هبتر 7 لقادح   main frame رازفا تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هئارا ودیلوت  کیتامروفنا  ناراکنامیپ  هبتر 7 - لقادح  رازبا  متسیس و  هیاپ ، یاه  رازفا  تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا  ناراکنامیپ  هبتر 7 -  لقادح   frame

هبتر 7 لقادح  تاموزلم  تاعطق و 

یرادا و روما  هرادا  لوا  هقبط  سدقم  دهشم  یرادرهش  نارمع  کیفارت و  لقن و  لمح و  هزوح  نامتخاس  مالسا  نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ
ینابیتشپ

نفلت  33448301 هناخفلت 5 - یجورم 33448332  یاقآ   :: نفلت نفلت
05133448340

ets.mashhad.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتویپماک رتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  هیارا  - دشابیم عنامالب  دیدزاب   - تسویپ راک  حرش  قبط  ینغور  یاهروتالگر  لرتنک  ولبات  هاگتسد  لماک 6  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا راک  حرش  هیداتو  هارمه  هرامشاب 

1101001010000085 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یقرب ییانشور  تازیهجت  دیلوت  سیورس :  مان 
هبترم 6 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه نفلت  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  - دشابیم عنامالب  دیدزاب   - تسویپ راک  حرش  قبط  ینغور  یاهروتالگر  لرتنک  ولبات  هاگتسد  لماک 6  یزاسهب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09126948955 تسیمازلا -  راک  حرش  هیداتو 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینغور ینغور یاهروتالگر   یاهروتالگر لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات هاگتسد   هاگتسد   66 لماک   لماک یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 3434

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   راخبوتا   راخبوتا کیتامونپ   کیتامونپ کجکج   ناونع : : ناونع 3535
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تسویپ لیاف  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  راخبوتا  کیتامونپ  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002326 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص دص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   JPN100 لدم تازلف  شرب  یراون  هرا  هاگتسد  دربراک  کیتامونپ  کج  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
یدومحم بوقعی  هدننک  هضرع  عجرم   JRMCO یتراجت مان   m 100 یلور هتسب   mm 12 زیاس یکیتسالپ  سنج  کیتامونپ  گنلیش  الاک :  مان 

هتسب 10 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

دایماز هدننک  هضرع  عجرم   Eurocargo وکیویا نویماک  یلدنص  کیتامونپ  متسیس  یکیتسالپ  یهار  هس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
سیدرپ شیوپ  لرتنک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  سیدرپ  شیوپ  لرتنک  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   OPRFF لدم یا  هحفص  سیفیروا  گنیتیف  الاک :  مان 

تعنص
ددع 10 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن تسویپ  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسیابیم  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ یمن  تروص  شرافس  هدنشورف  طسوت  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد 

.ددرگ تیاعر  تسویپ  لیاف  قبط  هصقانم  رد  روضح  طیارش  یاه  لمعلاروتسد 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768259-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش  یاههاگتسیا  گنیروتینام  هناماس  تاریمعت  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091688000062 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ملق کی  1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616894581 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  زاگ  تکرش  داهج  نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33783625-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33779656-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف رد  رادیرخ  ینف  تاصخشم  طیارش و  قباطم  لرتنک  درب  مزاول و  هارمه  هب  ( DALE  ) لنپ لرتنک  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001022000723 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زادعب  زور  یس  اه  هنیزه  هیلک  دشاب –  یم  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  تسویپ و  لیاف  رد  رادیرخ  طیارش  یمامت  اضما  رهم و  هعلاطم ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن 09128819461 لصاح  سامت  روپ  نابرق  یاقآ  اب  تالاوس  تهج  دشاب -  یم  تخادرپ  لباقرظان  دات  و 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33561789-028  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسدرک ناتسا   ناتسا زاگ   زاگ تکرش   تکرش یاههاگتسیا   یاههاگتسیا گنیروتینام   گنیروتینام هناماس   هناماس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 3636

لرتنک لرتنک درب   درب وو   مزاول   مزاول هارمه   هارمه هبهب   ( ( DALEDALE  ) ) لنپ لنپ لرتنک   لرتنک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 44 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r86sqzf7z4wrx?user=37505&ntc=5553211
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5553211?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hlpvsfut6tlbr?user=37505&ntc=5553349
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5553349?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم زا  یهد  تمیق  زا  لبق  .تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  انمض  دامرف  رظن  مالعا  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیآ لمعب  دیدزاب 

1101000106000019 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نورآ هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   SANCO یتراجت مان   FB6100 لدم قیرح  ئافطا  نالعا و  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/19 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیآ لمعب  دیدزاب  لحم  زا  یهد  تمیق  زا  لبق  .تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  انمض  دامرف  رظن  مالعا  یتسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5713613835 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32255905-044  ، 32244041-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32252611-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

POWER SUPPLY UNIT COMPLETE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دامن یراذگراب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  کالمو  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

07731317248  : نفلت
1101096347000161 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناهیک نیرف  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   ESSER NOVAR یتراجت مان  لدم 802371  دود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

POWER SUPPLY UNIT COMPLETE :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامن یراذگراب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  .دشاب  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 

07731317741 سکف :   07731317248  : نفلت

7511893651 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31317248-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

POWER SUPPLY UNIT COMPLETEPOWER SUPPLY UNIT COMPLETE ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کرادم  قبط  طقف  ما  طابترا  یرارقرب  یارب  هیال 2  یتابترا  دادرارق  دقع  تمدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101020014000133 زاین :  هرامش 
ناتسلگ یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کرادم  قبط  طقف  ما  طابترا  یرارقرب  یارب  هیال 2  یتابترا  دادرارق  دقع  تمدخ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4913933165 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  الق -  قآ  هداج  یادنبا  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32627860-017  ، 32627868-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32627870-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طابترا طابترا یرارقرب   یرارقرب یارب   یارب   22 هیال   هیال یطابترا   یطابترا دادرارق   دادرارق دقع   دقع تمدخ   تمدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  هب  یتساوخرد  تامدخ  لماک  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000068 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 50  سراپ  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم   09354558769 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439800-021  ، 22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  لوسنک  تراک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000673 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ابرهک ناوآ  دابآ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   PANASONIC هدنزاس عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   KX-TDE0111 لدم نفلت  دربراک   IP تراک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -103-1401-5 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553501 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CRM متسیس رد  تاعالطا  دورو  دروآرب و  هبساحم  هارمه  هب  لباک  هکبش  یاه  هشقن  هیحالصا  یشک و  هشقن  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

2433122128 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوسنک لوسنک وو   تراک   تراک ناونع : : ناونع 4242

CRMCRM  متسیس متسیس ردرد   تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   دروآرب   دروآرب هبساحم   هبساحم هارمه   هارمه هبهب   لباک   لباک هکبش   هکبش یاه   یاه هشقن   هشقن هیحالصا   هیحالصا وو   یشک   یشک هشقن   هشقن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4343
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مالعتسا دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -84-4-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553520 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(ONU.7024  ) کنوپ یرون  وفاک  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

243312228 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا مالعتسا 1401-4-83-  :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/18هرامش  : ات تلهم   1401/05/11  : زا تلهم   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/05/18عبنم  1401/05/11  - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553527 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/05/19دکدک    1401/05/19  - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( جدیه ناشنهام _  رب _  بآ  دورجیا _  ) یتایلامروما یرونربیف  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

2433122128  : نفلت ولناصا   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رتویپماک5553153 هکبش  یرتویپماک و  تازیهجتو  اهمتسیس  ینابیتشپ  تامدخ و  هحفص 19)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکشزپ5553344 کرادم  دحاو  یاه  هدنورپ  نکسا  تامدخ  هحفص 19)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( ONU.7024ONU.7024  ) ) کنوپ کنوپ یرون   یرون وفاک   وفاک یرون   یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4444

یتایلامروما یتایلامروما یرونربیف   یرونربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مج یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنب هتسب  دقاف   12*50*35 یسرپ ))*  ))* لودج گنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090440000022 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  تیالو )  ) مج یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
بونج مرا  نتب  ارآرهش  هدننک  هضرع  عجرم  ارآرهش  یتراجت  مان  یددع  تلاپ 32   50x35x12 cm زیاس ینتب  رت  سرپ  یسوط  لودج  الاک :  مان 

تلاپ 2880 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدنب هتسب  دقاف   12*50*35 یسرپ ))*  ))* لودج گنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7558165163 یتسپ :  دک  مج ،  ناتسرهش  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37622196-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37622196-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6/1401/9190 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/05/11 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/05/1513:00:00

mashhad.ir :: عبنم 13:00:001401/05/15عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553415 :: هرازه هرازه 1401/05/1814:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( دنورا - انیسروپ - یداباکسب - زیرهم - رح  ) ور هراوسربعم  یضرع  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیفارت لقن و  لمح و  یدنب :  هقبط 

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 : اه هتشر 

هبتر دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -   1
هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -   2

یلخاد  33644070 نفلت :  شش  هقطنم  یرادرهش  یزادرپراک  دحاو  موس  هقبط  مشیربا  یراجت  عمتجم  یلامش 14/4  رویرهش  هدفه  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ
109

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لودج لودج گنس   گنس ناونع : : ناونع 4646

ورور هراوسربعم   هراوسربعم یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 4747
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دهشم هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6/1401/9191 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/05/11 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/05/1513:00:00

mashhad.ir :: عبنم 13:00:001401/05/15عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

انیسروپ ، یداباکسب ، زیرهم ، رح  ) ور هراوس  ربعم  یکیفارت  تیادخ  ینمیا و  تازیهجت  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیفارت لقن و  لمح و  یدنب :  هقبط 

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 : اه هتشر 

هبتر دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -   1
هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -   2

یکیفارت تازیهجت  ناگدنشورف -   3

یلخاد  33644070 نفلت :  شش  هقطنم  یرادرهش  یزادرپراک  دحاو  موس  هقبط  مشیربا  یراجت  عمتجم  یلامش 14/4  رویرهش  هدفه  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ
109

نامز یلخاد 109  33644070 نفلت :  شش  هقطنم  یرادرهش  یزادرپراک  دحاو  موس  هقبط  مشیربا  یراجت  عمتجم  یلامش 14/4  رویرهش  هدفه  هدننک :  رازگرب  سردآ 
1401/05/1814:00:00 تاکاپ :  ییاشگزاب 

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9/1401/11532 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات   - 1401/05/10 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/05/1213:00:00

mashhad.ir :: عبنم 13:00:001401/05/12عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553483 :: هرازه هرازه 1401/05/1214:30:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم  حطسو  قیاقش  سیدلگ و  تالحم  کانرطخ  نکاما  یزاس  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارمع ینف و  یدنب :  هقبط 

 : اه هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -   1
هبتر  دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -   2

ناگیار دانسا :  هنیزه 

31295516 نفلت :  هقطنم 9  یرادرهش  ناروالد 6  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 4848

تالحم تالحم کانرطخ   کانرطخ نکاما   نکاما یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هیردیح تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم زا  تسویپ  تادنتسم  ربارب  زاین  دروم  مالقا  دیرخ  هب  مادقا  دراد  رظن  هخرچود  ریسم  یارجا  تهج  هیردیح  تبرت  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  یمدرم  یاهکچ 

1101030148000060 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا رون  سراپ  ینابایخ  یرتم  عافترا   ST37 دالوف یهجو  یکیفارت 8  هیاپ  الاک :  مان 
رتم 600 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
ناریا تراپ  ربون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  تراپ  ربون  هدنزاس  عجرم   cm 70 عافترا  PU دناپماک سنج  ینمیا  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 34 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمدرم یاهکچ  لحم  زا  تسویپ  تادنتسم  ربارب  زاین  دروم  مالقا  دیرخ  هب  مادقا  دراد  رظن  هخرچود  ریسم  یارجا  تهج  هیردیح  تبرت  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ریوصت  ربارب  زاین  دروم  دراوم  دیامن  مادقا 

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52230010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هخرچود هخرچود ریسم   ریسم یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

هیردیح تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالعا طیارشو  تسویپ  تادنتسم  ربارب  نارفعز  نادیمریسم  یولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030148000058 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عجرم نمیا  وترپ  دامن  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-411 دک  50x75 cm زیاس زبس  لیطتسم  راد  میرف  گنربش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

نمیا وترپ  دامن  یناگرزاب  هدننک  هضرع 
ددع 17 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تادنتسمو  تاحیضوت  ربارب  ریسم  یامنهار  یولبات  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52230010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادیمریسم نادیمریسم یولبات   یولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسرل ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ داد  رارق  قبط  ناتسرل  ناتسا  یلم  کناب  هتسب  رادم  یاهنیبرود  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001199000012 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  دابآ  مرخ  رهش  رد  یگدنیامن  ای  راک  رتفد  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6816938443 یتسپ :  دک  کناب ،  راهچ  هر -)  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابآ -  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334116-066  ، 33302062-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33302063-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب هتسب   هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هیردیح تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  نآ  بصن  اب  هارمه  تسویپ  تادنتسم  هب  هجوتاب  یرتم  هدزاود  یتراظن  نیبرود  هیاپ  ددع  ود  دیرخ  هب  تبسن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم ادقن  تروصب  هجو  تخادرپ 

1101030148000059 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هنماخ یرادلاخ  فسوی   m 12 عافترا هداس  یتارباخم  لکد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مادقا  نآ  بصن  اب  هارمه  تسویپ  تادنتسم  هب  هجوتاب  یرتم  هدزاود  یتراظن  نیبرود  هیاپ  ددع  ود  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ادقن  تروصب  هجو  تخادرپ 

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52230010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرتم یرتم هدزاود   هدزاود یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ ددع   ددع ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 44 ھحفص 40 
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ایاب  هدننک  شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686001378 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایاب تعنص  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دننک تکرش  دنشاب  هتشاد  زاریش  یناشن  شتآزا  زوجم  هک  زاریش  یموب  یاهتکرش  افطل.ههام  ادودح 5 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا زاین  دروم  ایاب  دنرب  طقف.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  اه  هنیزه  یقبام  لمح و  هنیزه 

09171061056 پاستاو طقف  سامت.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  هطوبرم و  زوجم 

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   ایاب   ایاب هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ایاب  هدننک  شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686001378 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایاب تعنص  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دننک تکرش  دنشاب  هتشاد  زاریش  یناشن  شتآزا  زوجم  هک  زاریش  یموب  یاهتکرش  افطل.ههام  ادودح 5 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا زاین  دروم  ایاب  دنرب  طقف.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  اه  هنیزه  یقبام  لمح و  هنیزه 

09171061056 پاستاو طقف  سامت.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  هطوبرم و  زوجم 

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هناخراک5553164 قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  لاهروا  بصن و  حلاصم ، لمح  هیهت ، ییارجا  هحفص 7)تایلمع  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قیرح5553266 ءافطا  نالعا و  لرتنک  هحفص 29)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ5553284 حرش  هب  ایاب  هدننک  هحفص 40)شوماخ  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ5553285 حرش  هب  ایاب  هدننک  هحفص 40)شوماخ  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5553605POWER SUPPLY UNIT COMPLETE(29 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   ایاب   ایاب هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5553240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  اب  قباطم  تاقلعتم  هیلک  هارمهب  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092409000150 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ماهر  رتسگ  هداد  دنمشوه  یاه  هناماس  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   HPE1/8TB-SAS لدم  TB 1/8 تیفرظ هنایار  رورس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ماهر رتسگ  هداد  دنمشوه  یاه  هناماس  یروآ  نف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم یناریا  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  ددرگ 2- یم  ماجنا  تسویپ  مالعتسا  مرف  ءاضما ) رهم و  ) دأت ساسا  رب  دیرخ  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تکرش  نیا  دأت 

9185837755 یتسپ :  دک  داشرا ،  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37650741-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تاقلعتم5553240 هیلک  هارمهب  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 43)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هخرچود5553557 ریسم  هحفص 34)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

تاقلعتم تاقلعتم هیلک   هیلک هارمهب   هارمهب زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 44 ھحفص 43 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9b8jcrvjwkkxd?user=37505&ntc=5553240
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رازفا5553023 مرن  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

سنسیال5553121 یکینورتکلا  رازفا  مرن  هحفص 19)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

55531321401 لاس نایاپات  رابتعا  نیمات  ضحم  هب  تخادرپ   - تسویپ قبط  سوریو  یتنآ  هحفص 19)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رازفا5553135 مرن  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 44 ھحفص 44 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 4 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 2 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 2 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 17 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 6 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 7 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 4 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 2 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 8 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 6 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 2 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "wim" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video projector" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "paging" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "nvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "its" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "dvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "cctv" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "bms" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "access" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اطفا حریق" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "آژیر خطر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اطفاء حریق" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت پلاک خوان" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "تلفن کننده اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پیغام دهنده الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پلاک خوان" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "بی ام اس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اکسس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "امنیت و حفاظت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اعلام حریق" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت پیرامونی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "چشم الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلفات" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلف" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دتکتور" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دزدگیر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دربهای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب های اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب شیشه ای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دستگاه ذخیره ساز" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربینهای کنترل سرعت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین کنترل سرعت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین های کنترل سرعت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین حرارتی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین ترافیکی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راه بند" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "عوارض الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ضد سرقت" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راهبند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل تردد" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نظارت تصویری" (تعداد 0 آگهی)

